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การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน ควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย
ธนไพศาล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ในกรณี ที่ ก องทุน เปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ไม่ ส ามารถด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งได้ ตามที่ ส านั ก งานก าหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคาสัง่ ไว้
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เป็ นกองทุนที่มีการขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ แต่กองทุนมีนโยบาย
ที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทั ้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 ปี
โดยประมาณ และมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่เกินร้ อยละ 79 ซึ่ง
อาจเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี ้ที่กองทุนถือครอง
และ/หรื อ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้ (Liquidity Risk) เมื่อมีการไถ่ถอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
มากผิดปกติ
ทั ้งนี ้ กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ทาการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) ของเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับทั ้งหมด (Fully Hedge)
กองทุนนี ้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความ
เสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนนี ้มีความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนในอนาคต อันเนื่องมาจากการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ กองทุนจะดาเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายให้
สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ทาธุรกรรมด้ วย [(รวม
เรี ยกว่า”นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คู่ค้า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุน
ใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทั ้งทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนด
ตามตามที่นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบคุ คลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทั ้งหมด ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรั บทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัท
จัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว อีกทั ้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่าวมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจาก
เหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความ
จาเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิ ดขึน้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนั ้น ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ ชี ้ชวนฉบับนี ้
บริ ษั ท จัด การมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน กั บ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ กั บ 1) พลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตั ้งขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า รวมถึ งสาขาของนิติบุค คลดังกล่า ว 3)หน่ว ยงานของรั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาทัง้ ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระ
เงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ทั ้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตัวแทนหรื อผู้จัดการที่ตัง้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจ และควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
:

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

:

TMB Bond Fund (ชื่อย่อ: TMBBF)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันที่อนุมัติจดั ตัง้ กองทุนรวม

:

วันที่ 29 ธันวาคม 2552

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 1 เมษายน 2553

ชื่อกองทุน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

นโยบายการลงทุนของกองทุน
: กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี ้ภาครัฐ ตราสารหนี ้ที่ออกโดยธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัด ตัง้ ขึน้ ตราสารหนี ภ้ าคสถาบันการเงิ น ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนชัน้ ดี และตราสารด้ อ ยสิท ธิ เพื่ อ นับเป็ น
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ ทังนี
้ ้ ตราสารหนีภ้ าคเอกชน ตราสารหนี ้ภาคสถาบัน
การเงิน รวมถึงตราสารหนี ้ต่างประเทศที่เข้ าลงทุน และ/หรื อ ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน จะต้ องได้ รับ
การจัดอันดับ ดังนี ้
การลงทุนภายในประเทศ
1. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสันสองอั
้
นดับ
แรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (ในระดับ BBB หรื อเทียบเท่า) ขึ ้นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับ ความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (ในระดับ BBB หรื อเทียบเท่า) ขึ ้นไป
การลงทุนต่างประเทศ
1. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสันสองอั
้
นดับ
แรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป
อย่า งไรก็ ดี ในกรณี ต ราสารดัง กล่า วข้ างต้ น เป็ นตราสารที่ ผ้ ูมี ภาระผูก พัน มีภูมิ ลาเนาอยู่ใ นประเทศไทยและเสนอขายใน
ต่างประเทศจะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงกรณีตราสาร
ด้ อยสิทธิ จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) หรื อมีผ้ คู ้ าประกันที่ได้ รับการจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
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ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยจะคานึงถึงความมัน่ คง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็ นสาคัญ
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลีย่ ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) อยูร่ ะหว่าง 0.5
ถึง 3 ปี โดยประมาณ
ทังนี
้ ้ อายุดเู รชัน่ เฉลีย่ ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ อาจไม่อยูร่ ะหว่าง 0.5 ถึง 3 ปี
ได้ ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ หรื อ
ช่วงทีม่ ีการสัง่ ซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้ น
ในการลงทุนต่างประเทศกองทุนนี ้จะทาสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความ
เสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับทังหมด
้
(Fully
Hedge) รวมถึงเข้ าทาธุรกรรมหรื อลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) หรื อทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในหรื อ มีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้
ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนจะไม่เข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตา่
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้ นตราสารหนี ้ดังกล่าวมีผ้ อู อก หรื อผู้รับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อ
ค ้าประกัน ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อเป็ นธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ หรื อ
เป็ นตราสารที่ลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade) ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ณ ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมด
้
ของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรื อ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า(Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) และ/หรื อ การลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปรับช่วงอายุ
ดูเรชัน่ เฉลี่ย และ/หรื อ อายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) และ/หรื อ การลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า(Derivatives) และ/หรื อ ตราสารหนี ้ที่มีลกั ษณะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) และ/หรื อ การ
ลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปกาไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยหรื อส่วนต่างของราคาของตราสารที่กองทุนเข้ าลงทุน เช่น หากท่านซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ในครัง้ แรกที่ราคา 10.0000 บาทต่อหน่วย และต่อมามูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11.0000 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ กาไรเป็ นจานวน 1 บาทต่อหน่วย แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับกาไรดังกล่าวจากการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ซึง่ กาไรที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี
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ตัวชีว้ ัดของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนีพันธบัตรรั ฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (MTM
Government Bond 1-3Y Net Total Return Index) (ร้ อยละ 60) 1
และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่
ในระดับ BBB ขึ ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (MTM Corporate Bond BBB 1-3Y Net Total Return
Index) (ร้ อยละ 10) 2
และผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสันของสมาคมตลาดตราสารหนี
้
้ไทย (TBMA Short-term Government
Bond Total Return Index) (ร้ อยละ 10)
และอัตราอ้ างอิง THBFIX สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้ วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับ
เครดิ ตในระดับ A อายุ 1 ปี (ร้ อยละ 20)ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ มาตรฐานในการใช้
เปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นเหมาะสม ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
หมายเหตุ: 1,2 เปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดเป็ น Mark-to-Market และ Net Total Return / 3 เปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดเป็ น Total Return
โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ วดั ผลการดาเนินงานเป็ น Net Total Returnในช่วงแรกอาจทาให้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบตัวชีว้ ัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ ี่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่
ตัวชี ้วัดมาตรฐานใหม่คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี ้ทังหมดเสี
้
ยภาษี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ( Benchmark) ในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คาอธิ บายเกี่ ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้ เปรี ยบเทียบ ในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จัดทาหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/
อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศใน
เว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เป็ นกองทุนรวมที่มกี ารกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของ
หน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 30,000 ล้ านบาท
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควร
ลงทุน ในระยะเวลาเท่ าใด
A: - เหมาะสมกับ : เหมาะสาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี ้ และมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ลงทุนในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดย
ภาคเอกชนซึง่ ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า และในขณะเดียวกันก็มีความเสีย่ งสูงกว่าตราสารภาครัฐ รวมทังสามารถรั
้
บ
ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจเกิดขึ ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่ออัตราดอกเบี ้ยในตลาดมีการเปลีย่ นแปลง
- ควรลงทุนในระยะเวลา : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อ หรื อขายคืนได้ ทกุ วัน
ทาการ ดังนัน้ ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะต้ องคานึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้
จากการลงทุน
Q: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ท่ ลี งทุนในกองทุนนี ้
A: ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี ้ได้ แก่ ความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี ้ของ
ผู้ออกตราสารหรื อผู้ค้าประกันหรื อของคู่สญ
ั ญาที่กองทุนทาธุรกรรมด้ วย ความเสีย่ งของความผันผวนของราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ เป็ นต้ น (โปรดศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อปั จจัยความเสี่ยงของ
กองทุนรวม)
Q: กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะ
คุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร
A: ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
Q: กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร
A: วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายสับเปลี่ยนและโอนหน่ วยลงทุน
Q: ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร?
A: ผู้ท่ีสนใจลงทุนสามารถซื ้อ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ได้ ทกุ วันทาการ ด้ วย
วิธี
ก. ทารายการที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ข. ทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต ที่ www.tmbameastspring.com
ค. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ด้ วยคาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
ง. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
จ. วิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีขึ ้นในอนาคต และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริ หารโดย บลจ.ทหารไทย สามารถกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน พร้ อมนาเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของ บลจ.ทหารไทย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน
บุคคลธรรมดา
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการ
เคลือ่ นไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้
ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1.
2.

นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด
1. แบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ
เงื่อนไขการลงนาม
5. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล
6. หนังสือรับรองของบริ ษัท และหนังสือมอบอานาจ
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรื อ รายงานการเคลือ่ นไหวของ
บัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ ร่วมกับบัญชีกองทุน
เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน อาจเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื ้อ รายการขาย รายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าว
ได้ ดาเนินการตามคาสัง่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ปรั บปรุ ง ช่องทาง วิธีการ และ/หรื อ เงื่ อนไข เกี่ ยวกับการซือ้ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริ การใดๆที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วทังนี
้ ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อไม่กระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

การซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ แรก (เปิ ดบัญชี)
มูลค่าขันต
้ า่ ในการซื ้อครัง้ ต่อไป
ราคาขายหน่วยลงทุน

1 บาท
1 บาท ขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย เครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ มูลค่ าขัน้ ต่ าในการซือ้ ครั ง้ แรก (เปิ ดบัญชี) และมูลค่ าขัน้ ต่ าในการซือ้ ครั ง้ ต่ อไป (มีผลสาหรั บรายการที่มีผล
ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป)

วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1) สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของ บลจ.ทหาร
ไทย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังเท่
้ านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและคาขอใช้ บริ การอื่นๆ ที่ต้องการให้ ครบถ้ วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุน ดังกล่าวข้ างต้ น
2) สาหรับผู้ที่มีบญ
ั ชีกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว
ผู้สงั่ ซือ้ ที่มีบัญชี กองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการแล้ ว สามารถขอเปิ ดบัญชี กองทุนเปิ ด
ทหารไทย ธนไพศาล ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ บริ ษัทจัดการแต่งตังเท่
้ านัน้
โดยนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นดังกล่าวหรื อสาเนาหลักฐานใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนมาแสดงเป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
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ช่ องทางการทารายการซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน

2. อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ ซื ้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan :
AIP)
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
(เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วม
เท่านัน)
้

ระหว่ างวันทาการซือ้ ขาย
ชาระด้ วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น.
ชาระด้ วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.
หรื อตามเวลาที่บริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*
ทารายการภายในเวลา 15.30 น. *
ทารายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน

กรณีชาระด้ วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่ านธนาคาร)
ซือ้ ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด
โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ และระบุจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน

กรณีชาระด้ วยเช็ค
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น เช็คหรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริ ษัทจัดการหรือ
สานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ซื ้อ พร้ อมเช็คขีด
คร่อมเฉพาะ ระบุจานวนเงินให้ ชดั เจน* และระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้ านหลังของเช็ค
1) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา (ถ้ ามี) ของบริษัทจัดการ
กรุณาสัง่ จ่าย "กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล”
2) กรณีท่ สี ่ งั ซือ้ ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
กรุ ณาสัง่ จ่าย "บัญชี จองซื ้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ทหารไทย โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน)” และ/หรื อ สัง่ จ่ายตามที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนแต่ละแห่งกาหนด

ซือ้ ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อเอกสารอื่นที่
บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริ ษัท
จัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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ซือ้ ผ่ านคาสั่งซือ้ อัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตนเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ(www.tmbameastspring.com) หรื อกรอก “ใบคาขอใช้ บริ การการ
วางแผนการลงทุนอัตโนมัติ”และยื่นได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ทา
การเปิ ดบัญชีไว้ เท่านัน้ หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ก่อนที่ทา่ นจะทารายการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ท่าน
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากธนาคารเจ้ าของบัญชีที่ทา่ นประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้

ซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ ทกุ วันทาการของบริ ษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดย
เจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้ องทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสมบูรณ์ ภายในเวลาที่กาหนดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ตดั เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีตารางกาหนดเวลานี ้ไว้ ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้ บริ การนี ้ทราบ และผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องลงนามในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (หรื อ
เอกสารอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด) แสดงความยินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารทหารไทย หรื อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ บมจ. ธนาคาร
กรุ งเทพ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย หรื อ บมจ. ธนาคารยูโอบี หรื อ บมจ. ธนาคารธนชาต หรื อธนาคารอื่นที่มี
ข้ อตกลงกับบริ ษัทจัดการให้ สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ในการซื ้อครัง้ แรก และ
สามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ทกุ วันทาการที่ บลจ.ทหารไทย
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** รายการซื ้อที่ทารายการหลังเวลาทาการ ระบบจะเก็บคาสัง่ ไว้ เพื่อทารายการในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้เวลาทาการ
อาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริ การที่เลือกใช้

การขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
คาสัง่ ขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
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มูลค่าขันต
้ า่ ในการขายคืนแต่ละครัง้
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

1 บาท หรื อ 1 หน่วยขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้ง

ขายคืนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วยทุกครัง้ ที่ทาการสัง่ ขายคืน กรุณากรอกใบคาสัง่
ขายโดยระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับ หรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ ชดั เจน หรื อขายคืนผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้

ขายคืนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับใช้
บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.tmbameastspring.com
ได้ ตลอด 24ชัว่ โมง**

ขายผ่ านคาสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกาหนดคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ด้ วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)หรื อด้ วยวิธีการอื่นทีอ่ าจมีขึ ้นใน
อนาคต หรื อติดต่อสอบถามได้ ทบี่ ริ ษัทจัดการ

ขายผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการได้ ทกุ วัน
ทาการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบยืนยันการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้ รับจากการขายคืนหรื อจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทังหมดในบั
้
ญชีกองทุนนัน้
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ ขายคืนหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายคืนเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
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การรั บเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการตามคาสัง่ ที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อตามที่แจ้ งไว้
กับบริ ษัทจัดการ ซึง่ สามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี ้ และ/หรื อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
บลจ.ทหารไทย จะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีหรื อตามทีแ่ จ้ ง
ไว้ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ (ปั จจุบนั บลจ.ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการได้)

นาเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
บลจ.ทหารไทย จะนาเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคาขอเปิ ด
บัญชี) ในเขตสานักหักบัญชีกรุ งเทพมหานครเท่านัน้ โดยจะนาเช็คเข้ าบัญชีหรื อตามที่แจ้ งไว้ ให้ ท่านภายใน 5วัน
ทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร (ปั จจุบนั บลจ.
ทหารไทย สามารถชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีค่ าสัง่ ขายสามารถดาเนิ นการ
ได้)



รับเช็คทางไปรษณีย์
บลจ.ทหารไทย จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ ตามที่อยูท่ ี่ให้ ไว้ ในใบเปิ ดบัญชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้

โอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้ วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้ อง
ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ขายให้ ชดั เจน หรื อติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน\
ทัง้ นี ้ หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงจ านวนวัน ในการรั บ เงิ น ค่า ขายคื น หน่ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ว งหน้ า ใน
www.tmbameastspring.com หรื อปิ ดประกาศ ณ สานักงานบริ ษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน และสาขา หรื อช่องทางอื่น
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การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการเปิ ดบัญชี ก องทุน
ปลายทางก่อน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีการกาหนดเวลาซื ้อขายที่แตกต่างจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ ตามตารางข้ างล่างนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดในการทารายการของกองทุนที่ลงทุน
ในต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นกองทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.ตามช่องทางการทารายการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. ด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
2 .อินเทอร์ เน็ต www.tmbameastspring.com
3. คาสัง่ สับเปลีย่ นอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4.เจ้ าหน้ าที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบคุ คลธรรมดา ที่ไม่เป็ นบัญชีร่วมเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ า่ ในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
ราคาในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อหลักทรัพย์

1 บาท หรื อ 1 หน่วยขึ ้นไป*
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย บวกค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน**
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขาย
0.10%*** ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ คานวณซื ้อหน่วยลงทุน
(โปรดดูตารางกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ *

สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่
ระบบคอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย เครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์ เน็ต
** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
*** 0.10% เป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ในปั จจุบนั

สับเปลี่ยนด้ วยตนเอง ณ ที่ทาการหรื อสาขาของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รั บซือ้ คืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ ตามเวลาที่กาหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้ นทาง จานวนเงิน* หรื อ จานวนหน่วยที่ต้องการสับเปลีย่ นจาก
กองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ ชดั เจน
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สับเปลี่ยนผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามในใบคาขอใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ต และได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับ
ใช้ บริ การดังกล่าวแล้ ว สามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่
www.tmbameastspring.com ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง**

สับเปลี่ยนผ่ านคาสั่งสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกาหนดคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรื อวิธีการอื่นที่อาจ
มีขึ ้นในอนาคต หรื อติดต่อสอบถามที่บริ ษัทจัดการ

สับเปลี่ยนผ่ านเจ้ าหน้ าที่ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริษัทจัดการ โทร.1725
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ บริ การนี ้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนเป็ นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา และไม่เป็ นบัญชีร่วม จึงจะทารายการผ่านบริ การนี ้ได้ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้ าหน้ าที่จะทาการ
ตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการทุกครัง้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุม่ กองทุน “ทหารไทย” ภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เดียวกันเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องติดต่อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ ของ บลจ.ทหารไทย หรื อผู้สนับสนุน เพื่อเปิ ดบัญชี
กองทุนปลายทางก่อนทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อทาการเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ต ที่
www.tmbameastspring.com
ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ประสงค์ จะรั บใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะขอรั บ ใบยืนยันการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ * สามารถทารายการเป็ นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนบางแห่งที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เอื ้ออานวย และทางอินเทอร์ เน็ต
** กรณีที่สงั่ สับเปลีย่ นหลังเวลาที่กาหนด ระบบจะจัดเป็ นคาสัง่ ขายเพื่อทารายการในวันทาการถัดไป
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กรณีสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย
กองทุนต้ นทาง

กองทุนปลายทาง

ธนไพศาล

ธนรัฐ, ธนบดี, ธนพลัส, ธนเพิ่มพูน, ธนบดี RMF
ธนวัฒน์, ธนไพบูลย์,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้ จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว, อินคัมพลัส,
Thai Mid Small Minimum Variance,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส,
ธนไพศาล RMF, ธนไพบูลย์ RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า RMF,
SET50 RMF, JUMBO 25 RMF,
พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส RMF,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า LTF,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
Global Core Equity , India Active Equity , Asia
Pacific Property Flexible ,Emerging Bond, Asian
Bond, Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
Global Income, World Equity Index, Emerging
Markets Equity,US500 Equity, US Blue Chip
Equity, ยูโรเปี ย้ น โกรท, German Equity,
โกลบอล เรี ยล รี เทิร์น, Global Quality Growth,
China Equity Index, China Opportunity,
Emerging Active Equity, Asian Growth Leaders,
Japan Equity, Japan Active Equity,
Global Infrastructure Equity, Global Property
โกลด์ ฟั นด์, โกลด์ สิงคโปร์ , ออยล์ฟันด์,
Global Bond RMF, Global Income RMF,
US500 RMF,ยูโรเปี ย้ น โกรท RMF,
Global Quality Growth RMF,
Emerging Active Equity RMF,
Asian Growth Leaders RMF,
China Opportunity RMF, Japan Equity RMF,
โกลด์ สิงคโปร์ RMF, Global Property RMF
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ราคาในการ
ราคาในการ
สับเปลี่ยนออก* สับเปลี่ยนเข้ า**
ณ วัน
ณ วัน
T
T+1

T

T

T

T*
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ธนรัฐ,ธนบดี,ธนพลัส, ธนวัฒน์,
จัดทัพลงทุน ระยะสัน,้
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง,
จัดทัพลงทุน ระยะยาว,
อินคัมพลัส,
SET50, SET50 ปั นผล, JUMBO 25,
กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย,
JUMBO PLUS ปั นผล LTF,
JUMBO 25 ปั นผล LTF
Thai Mid Small Minimum Variance,
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว
ธนเพิ่มพูน , ธนไพบูลย์ , พร็ อพเพอร์ ตี ้
อินคัม พลัส
China Equity Index
Global Bond, โกลบอล บอนด์ ปั นผล,
Global Income,
World Equity Index,
Emerging Markets Equity,
US500 Equity, German Equity,
โกลด์ฟันด์, โกลด์ สิงคโปร์ ,ออยล์ฟันด์
China Opportunity,
Emerging Bond, Asian Bond,
US Blue Chip Equity,
ยูโรเปี ย้ น โกรท,
Global Quality Growth,
โกลบอล เรี ยล รี เทิร์น,
Japan Equity, Japan Active Equity,
Emerging Active Equity,
Asian Growth Leaders, Global Core
Equity, India Active Equity
Global Infrastructure Equity,
Global Property, Asia Pacific
Property Flexible

ธนไพศาล

T

T

ธนไพศาล

T

T+2

ธนไพศาล

T

T+3

ธนไพศาล

T*

T*

ธนไพศาล

T*

T*+1

ธนไพศาล

T*

T* + 2

ธนไพศาล

T*

T*+3

หมายเหตุ: * ใช้ ราคารับซื ้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
** ใช้ ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขแต่ละกองทุน
T = วันทารายการ (ภายในเวลาที่กาหนด) T* = วันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+1 = วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ
T*+1 = วันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
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T+2 = สองวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ T*+2 = สองวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
T+3 = สามวันทาการถัดจากวันที่ทารายการ T*+3 = สามวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขาย (ภายในเวลาที่กาหนด)
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
A: - บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
สาขา
ของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จัดการที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเ สธหรื อระงับ คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่า การรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริ หารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อกองทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนไปกองทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ(RMF) หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว(LTF) หากการสับเปลี่ยนนันท
้ าให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทาการ
สุดท้ ายของปี นัน้ ๆ เพื่อประโยชน์ ในการแสดงรายงานในหนังสือรั บรองการซือ้ หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-

บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว “ทหารไทย” (ต้ นทาง) ไปกองทุนรวม “ทหารไทย” (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อาจเกิดขึ ้นโดยมิได้ ตงใจ
ั้
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Q: กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรือไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ น
ได้ ไม่ เ กิ น 10 วัน ท าการนับ แต่ วัน ที่ มี ค าสั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นัน้ เว้ นแต่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผัน จากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดง
้
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
อาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวันทาการซื ้อขาย หน่วย
ลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้
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บริ ษัทจัดการจะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ นที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
การไม่ ขายหรือไม่ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
เปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใน
กรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่า วไม่น้อยกว่าห้ าวันทา
การก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
(4) ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมมี ก ารลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศตามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน และการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น
และก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวม
ได้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้ อยละสิบ ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม หรื อ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่ รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลันและบริ ษัทจัดการ
จะรายงานการการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน
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หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิน 1 วันทาการ บริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวั น
รายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังด
้ าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบเกี่ยวกับการหยุดการขาย หรื อหยุดรับซื ้อหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
พลัน
การหยุดรั บคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศ ทัง้ นี ้ ไม่เกิ น 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
A: วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่
เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
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ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทจัดการกาหนดไว้ ในวันที่ยื่นคาขอโอน
หน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็ จรับเงิน และใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ ทาการโอนหน่วยลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับการ
ทักท้ วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ทารายการที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน ทางบริ ษัทจัดการจะถือว่า
การทารายการดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับ
โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไป
ยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ กบั หรื อเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรั ฐอเมริ กาทังใน
้
และนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ
หรื อชาระ/รับชาระเงิ นเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อ
ผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สนิ ของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าว
ตามข้ อ1 –4
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ กบั หรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด ยกเว้ น
การโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ก) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เป็ นการโอนทางมรดกหรื อทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทหรื อผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ง) กรณีที่เป็ นการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บญ
ั ชีอื่น
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Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน ได้ จากช่ องทางใด
A: ท่านสามารถติดตามหรื อสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้
ด้ วยวิธีดงั นี ้
ก. Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
ข. ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1725
ค. โทรติดต่อสอบถามที่สว่ นลูกค้ าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร.1725
ง. สอบถามได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน

สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร
A: สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการสัง่ ซื ้อหรื อขายกองทุนนี ้แล้ ว สามารถได้ รับเอกสาร ดังนี ้
ก. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้ นแต่เป็ นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ข. ใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้ งความประสงค์
ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด
Q: ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้จะถูกจากัดสิทธิในเรื่ อง
1. การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม)
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับ
เงิน
ปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
กาหนด
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงิน
ปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม
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(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวน
หน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรื อกลุม่
เดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวน
ที่ถืออยู่
2. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไป
จะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงิน
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติ
อเมริ กนั ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่ งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุน รวมและบริ ษั ท จัด การถื อ ว่า เป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่ง ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งเข้ า ผูก พัน ตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทา
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้ รับผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงิ นในอัตรา 30 % ของเงิ นที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรื อเงิ นจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560
เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตาม
ข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่
เป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรื อระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจทา
ให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีก
ต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่เข้ า ข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ
ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคื น
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อ
ที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อ
ข้ อ มูลที่ เ คยให้ ไว้ มี การเปลี่ ย นแปลง เป็ นต้ น รวมถึ ง น าส่ง หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้ าร่ ว มใน FATCA หรื อ
กฎหมายต่า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ในกรณี ที่ เ ป็ นลูก ค้ า สถาบัน การเงิ น ) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
ข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ น
และความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/
หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

24

(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น
ซึ่ ง ในทางปฏิ บัติ บ ริ ษั ท จัด การจะเลื อ กด าเนิ น การเฉพาะผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ
ไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการอาจต้ องรายงานไปยัง นิติบุคคลที่กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ทาธุรกรรมด้ วย [(รวมเรี ยกว่า”นิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง”) เช่น คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การทางการเงิน นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ(รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้ องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เข้ าลงทุน เป็ นต้ น] ถึงข้ อมูลและรายละเอียดของ
ผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (“กองทุน”)ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรื อสัดส่วนอื่นใดที่กาหนดตามตามที่ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
ตามคาขอของนิติบคุ คลที่ดงั กล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิ ดทหาร
ไทยธนพลัส และปฏิบตั ิตามเกณฑ์และข้ อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องอาจขอข้ อมูล
หรื อเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ เพื่อนาส่งนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
ลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวในวันรายงานหรื อเคยถือสัดส่วนดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ กองทุนและนิติบุคคลทีเกี่ยวข้ อง
กองทุนหลักปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของตน
(ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ถือครองกองทุนใน Omnibus Account ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(LBDU) ให้ ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ให้ คายินยอมกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เปิ ด Omnibus Account ไว้ แล้ ว ในการเปิ ดเผยรายละเอียดและข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริ ษัทจัดการร้ องขอ
เพื่อประโยชน์ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย)
นอกจากนี ้ เบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (LBDU) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลต่อไปนี ้
เข้ าลงทุนในกองทุนกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (กองทุน)
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(1) บุคคลต้ องห้ ามหรื อบุคคลที่ไม่ให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการ กองทุน และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ รวมถึงและไม่จากัดเพียงกฎหมายฟอกเงิน
กฎหมาย KYC
(2) บุคคล อื่นใด ซึง่ ผลจากการลงทุนดังกล่าวอาจทาให้ บริ ษัทจัดการ กองทุนและนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม ตามกฎหมายและข้ อกาหนดอันเกี่ยวกับ ข้ อห้ ามโดย OFAC เกี่ยวกับการทารายการกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่ปรากฏในรายชื่อของ Specially Designated Nationals and Blocked Persons ตามเกณฑ์ของ OFAC หรื อ
ตามข้ อห้ ามซึง่ กาหนดโดย Executive Order 13224, the USA PATRIOT Act, the Trading with the Enemy Act,
หรื อข้ อจากัดที่กาหนดโดย OFAC's foreign assets control regulations and sanctions regulations หรื อข้ อจากัด
ที่กาหนดโดย European Union Money Laundering Directive รวมถึงกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เกณฑ์และ
รายชื่อดังกล่าวอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง/เพิ่มเติมได้ ในภายหลัง นักลงทุนจึงควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าตนไม่มี
ลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ นก่อนเข้ าลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล (กองทุน)
อนึ่งเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ ว หากต่อมาภายหลังบริ ษัทจัดการพบว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กล่าวข้ างต้ น หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด (รวมถึงผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ้ หน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนถื อครองกองทุนผ่าน Omnibus Account) ปฏิเสธการให้ ความ
ร่ วมมือและ/หรื อปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมตามที่ บริ ษัทจัดการร้ องขอและ/หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่าย
และ/หรื อมีความผิดตามกฎหมาย และ/หรื อมีคณ
ุ สมบัติ และ/หรื อดาเนินการ/ไม่ดาเนินการอื่นใด อันมีผลหรื ออาจ
มีผลให้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนและ/หรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของของตน
และ/หรื อข้ อกาหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ทังนี
้ ก้ ฏเกณฑ์และหรื อกฏหมาย อาจมีแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ตลอดระยะเวลา
ลงทุน) บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อกระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ซึ่งบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
อีกทังผู
้ ้ ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนาเรื่ องดังกล่า วมาใช้ เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจาก
บริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด

Q: ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียง ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
Q: กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวหรือไม่ อย่ างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถร้องเรี ยนได้โดยติ ดต่อ:
 บลจ.ทหารไทย จากัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.tmbameastspring.com หรื อ
 สานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรื อ www.sec.or.th
 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
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การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมแล้ วผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมสามารถน าข้ อพิ พ าทเข้ าสู่ การพิ จ ารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน รวม ทหารไทย จ ากัด จัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 16 ตุล าคม 2539 ทุน จดทะเบี ย น
100,000,000บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) โดยมีธนาคารทหารไทย เป็ นแกนนาของกลุม่ ผู้ถือหุ้น มีวตั ถุประสงค์
ให้ เ ป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน ที่เสนอทางเลือกในการลงทุน ให้ กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการทางานที่
สร้ างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดาเนินงาน
และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จากัด ได้ ทาการจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น "บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่ตงั ้ ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
MR. WAI KWONG SECK
MR. BERNARD THYE PENG TEO
MR. XAVIER BERNARD MAURICE MEYER
คุณมารี
แรมลี
ดร.สมจินต์
ศรไพศาล
รายชื่อผู้บริหาร
ดร.สมจินต์
คุณไพศาล
คุณธิดา

ศรไพศาล
ครุฑดารงชัย
โชติยานนท์

คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
คุณศิริภรณ์
ขอเกียรติวงศ์
คุณภารุจ
อุรุโสภณ
คุณเปรมอนันต์ วิชนุปรุ ัม สะบรามาเนียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ - ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร
และฝ่ ายทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี
รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ – ฝ่ ายบัญชีการเงิน

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
68 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
438,770 ล้ านบาท
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. ดร.สมจินต์
ศรไพศาล
2. คุณพิพฒ
ั น์
พิศณุวงรักษ์
3. คุณภารุจ
อุรุโสภณ
4. คุณธีระศันส์
ทุติยะโพธิ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายจัดการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ / ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุ น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
A: รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

ประวัติการศึกษา
2542 ปริญญาเอก
การเงิน.
โครงการร่ วมระหว่ าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ และสนับสนุน
โดย CIDA
2532 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
Chaminade University of
Honolulu โดยทุน Fujitsu
Asian Scholarship
Program
2531 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ อง
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
กับการบริหารจัดการกองทุนรวม ของผู้จัดการกองทุนรวม
2552 - ปั จจุบัน บริษัท
กรรมการผู้จัดการ (CEO)
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
กรรมการผู้จัดการ
2549 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด
กรรมการผู้จัดการ
2545 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายตรา
สารอนุพันธ์
2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ าย
Venture Capital Fund
Management
2541 – 2547 อาจารย์ ประจา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
2539 – 2540 ฝ่ ายวิจัยและ
พัฒนา ชมรมผู้ค้าตราสารหนี ้
(ปั จจุบัน คือ ศูนย์ ซอื ้ ขายตรา
สารหนีไ้ ทย),
รองผู้จัดการทั่วไป
2533 – 2536 Foreign Bond
Department, Kankaku Securities
Co.,Ltd. Tokyo
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นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์

2537 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์
2530 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

2539 ปริญญาโท
การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิด้า)
2536 ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

2550 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

2546 ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2544 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
2551 - ปั จจุบัน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2546 – 2551 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ าย
จัดการลงทุน
2543 – 2546 ธนาคารแสตนดาร์ ด
ชาร์ ดเตอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการจัดการลงทุน
2540 – 2543 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน
2552 - ปั จจุบัน บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี
จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ าย
จัดการลงทุน
2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซิมิโก้ จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการลงทุน,
ฝ่ ายจัดการกองทุน
2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อยุธยา จากัด
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ ายจัดการ
กองทุน
2552 - ปั จจุบัน บริ ษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหาร
ไทย จากัด ผู้จัดการกองทุน
2550 – 2552 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี จากัด
เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
2560-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน

บริ หารทีมงานผู้จัดการ
กองทุน เพื่อให้ การ
จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ และกาหนด
กลยุทธ์ การลงทุนบริ หาร
จัดการกองทุนของฝ่ าย
จัดการลงทุนและมี
ประสบการณ์ การลงทุนใน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตาม
ภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา
สารหนี ้ และหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ท่ลี งทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กาหนด

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
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นายพีระวิชญ์ ลิม้ เดชาพันธ์

2555 ปริญญาโท
คณิตศาสตร์ การเงิน
University of Leeds,
ประเทศอังกฤษ
2552 ปริญญาตรี การเงิน
การธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์

2552 ปริญญาโท Financial
Management
Rotterdam School of
Management, Erasmus
University
2548 ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Q:
A:

2555-2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จากัด – ผู้จัดการกองทุน ฝ่ าย
จัดสรรสินทรัพย์ การลงทุน
2546-2554 ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) – หัวหน้ าส่ วน
บริหารการลงทุน

การลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

2560-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน
2559-2560 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แอสแซท พลัส
จากัด
Risk Manager
2556-2559 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
Market Risk and Portfolio
Modeling
2553-2554 บมจ.ไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต – Managerial
Accountant
2562-ปั จจุบัน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ผู้จัดการกองทุน – ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสาร
ห นี ้ เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ลงทุน และกาหนดกลยุทธ์
การลงทุ น ตามกรอบการ
ลงทุนที่กาหนด

2558-2562 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ใช้
เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น แ ล ะ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุน
ต า ม ก ร อ บ ก า ร ล ง ทุ นที่
กาหนด

2557-2558 บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จากัด
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หาร
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ
โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
Q:
A:

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนนี ้
นายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q:
A:

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ทหารไทย จากัด
ชัน้ 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรื อส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 1725
https:// www.tmbameastspring.com
E-mail: marketing@tmbameastspring.com
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้
หรื อทาง Website ของบริ ษัทจัดการ ที่ www.tmbameastspring.com
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
 กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล นี ้ มีความเสี่ยงแตกต่ างกับกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนต่ างกัน
อย่ างไร
ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) : ระดับ 4 ได้ แก่ ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 8 ระดับ)
ประเภทนักลงทุน (Fund Suitability Score) ที่สามารถลงทุนในกองทุนนีไ้ ด้ : ประเภทเสี่ยงปานกลางค่ อนข้ างต่า
(ระดับ 2) เป็ นต้ นไป (จากทัง้ หมดแบ่ งเป็ น 5 ระดับ)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่ างประเทศบางส่ วน โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้ นและดอกเบีย้ ที่คาดว่ าจะได้ รับทัง้ หมด
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ไม่ใช่กองทุนค ้าประกันเงินต้ น และไม่ได้ รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเช่นเงิน
ฝากทัว่ ไป เงินลงทุนของท่านอาจเพิ่มขึ ้น หรื อลดลงได้ โดยท่านอาจได้ รับเงินคืนไม่ครบตามจานวนเงินที่ทา่ นลงทุนไว้
โดยเป็ นไปตามปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเข้ ามากระทบกับผลการดาเนินงานของกองทุน ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิ ด
ทหารไทย ธนไพศาล มีดงั นี ้
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1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)
คือความเสี่ยงที่มลู ค่าของกองทุนลดลง อันเนื่องจากความผันผวนของราคามูลค่าตราสารที่กองทุนถือครองอยู่
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินลดลง ตราสารหนี ้ก็มกั จะมีราคาสูงขึ ้น กองทุนก็ได้ ผลตอบแทนในรู ปของ
กาไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น ราคาของตราสารหนีก้ ็มักจะลดลง และอาจทาให้
กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ ้นได้ แม้ ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมัน่ คงและมีความสามารถในการชาระหนี ้เป็ นปกติก็
ตาม ยิ่งตราสารหนี ้มีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบี ้ยมีการเปลีย่ นแปลงก็จะยิ่งมาก
เนื่องจากกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล มีนโยบายที่จะพยายามรักษาระดับอายุเฉลี่ยของตราสารทังหมดของ
้
กองทุน (Portfolio Duration) อยู่ร ะหว่า ง 0.5 ถึ ง 3 ปี โดยประมาณ กองทุน นี ้ จึ ง มี ค วามเสี่ยงที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยมากกว่ากองทุนประเภทตลาดเงินและกองทุนอื่นที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี ้
ระยะสันต
้ ่ากว่า 1 ปี
2. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชาระหนี ้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารหรื อผู้ค ้าประกัน ผิดนัดชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยของตราสาร เมื่อ
ครบกาหนดชาระ กองทุนอาจจะเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนี ้ได้
เพื่อให้ กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล มีความสามารถในการชาระหนี ้ หรื อ Credit Risk อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กองทุนจึงมีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคุณภาพในระดับ Investment grade และให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่กล่าวไว้ ในนโยบายการลงทุนของโครงการ รวมถึงเข้ าไปศึกษาปั จจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร/
ผู้คาประกัน/ คูส่ ญ
ั ญาในการทาธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้ าทาการลงทุน
ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศ ตราสารหนี ้จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสันสองอั
้
นดับแรก
(ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรื อได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
ในกรณีที่กองทุนเข้ าลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ กองทุนจะมีความเสี่ยงของประเทศที่เข้ าลงทุน อันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในประเทศนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนผู้บริ หารประเทศ เปลี่ยนนโยบายของประเทศ รวมถึง
การเปลีย่ นกฎเกณฑ์ โครงสร้ างหรื ออัตราในการจัดเก็บภาษี หรื อประเทศประสบปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อจะ
ด้ วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จนทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาหรื อจานวนเงินที่ตกลงกันไว้ รวมถึงอาจ
ทาให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนขันสุ
้ ดท้ ายที่
กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศที่เข้ าลงทุน ต่างประเทศที่กองทุนเข้ าลงทุน จะต้ องเป็ นประเทศที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากลในอันดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสารหนี ้ (Liquidity Risk)
คือความเสีย่ งที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารในระยะเวลา หรื อราคาที่ต้องการ / เหมาะสม เนื่องจากตราสารที่
กองทุนถือครองอยูน่ นขาดสภาพคล่
ั้
อง หรื อเป็ นไปตามสภาวะตลาด
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนเปิ ดทหารไทยธนไพศาล จะมีนโยบายที่จะกระจายตราสารที่ลงทุนให้ มีอายุ
คงเหลือของตราสารที่แตกต่างกัน และเป็ นตราสารที่มีคณ
ุ ภาพในระดับ Investment grade เพื่อเป็ นการเพิ่ม
สภาพคล่องของตราสาร ตลอดจนมีการกาหนดสัดส่วนขันต
้ ่าของการคงทรัพย์สินประเภทที่มีสภาพคล่องสูง
มาก ให้ อยู่ในระดับเพียงพอต่อการไถ่ถอนที่คาดว่ าจะเกิดขึ ้น เช่น การกาหนดสัดส่วนขันต
้ ่าของเงินฝาก และ/
หรื อ ตราสารหนี ้ภาครัฐ เป็ นต้ น
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่มีการขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการ แต่กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุน
เพื่ อ ให้ อายุ ดู เ รชั่ น เฉลี่ ย ของตราสารทัง้ หมดของกองทุ น (Portfolio Duration) อยู่ ร ะหว่ า ง 0.5 ถึ ง 3 ปี
โดยประมาณ จึงอาจมี ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้ เมื่อมีการไถ่ถอนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากผิดปกติ
5. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ่ งึ ทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล มีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นนอกเหนือไปจากความเสี่ย งจากการลงทุนในตราสารหนี ้
ทัว่ ไป
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ แทนการรับดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นคืน ใน
ราคาที่ตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ า ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช้ สทิ ธิในการแปลงสภาพ ก็ยงั คงไว้ ซงึ่
สิทธิที่จะได้ รับดอกเบี ้ยและเงินต้ นตามสัญญา
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่เป็ นไปตามเกณฑ์หรื อได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัว
แปร เฉพาะเมื่อสินค้ าหรื อตัวแปร และโครงสร้ างของตราสารประเภทนี ้ ไม่ขดั กับวั ตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญาและ/หรื อ ในตราสาร กองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้ รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.นอกจากนี ้ ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ท าให้ ก องทุน มี ค วามเสี่ย งด้ า นสภาพคล่อ งของตราสารได้ ดัง นัน้ กองทุน จึ ง จะพิ จ ารณาลงทุน ในสัด ส่วนที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร นอกจากนันแล้
้ ว บางตราสารให้ สิทธิแก่ผ้ อู อก
ในการที่จะชาระหนี ้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการชาระหนี ้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนัน้
อาจมีผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้
7. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
คือความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น
กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินของตราสารที่เข้ าลงทุนนัน้
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(เช่น จาก 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 30 บาท) จะทาให้ กองทุนได้ รับดอกเบี ้ยรับตามงวด และ/หรื อเงินต้ น
เมื่อครบกาหนดของตราสารเป็ นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึง่ จะทาให้ ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้
กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล มีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาสวอป
(Swap Contract) หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ด (Forward Contract) ของเงิ นต้ น และดอกเบีย้ ที่คาดว่าจะได้ รับ เพื่อ
เปลี่ยนเงินที่กองทุนจะได้ รับในอนาคตจากเงินสกุลต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในตราสารหนี ้ดังกล่าว
เพื่อให้ กองทุนมีความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นน้ อยที่สดุ
8. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาธุรกรรมซือ้ ขายล่ วงหน้ า
กองทุนอาจมีการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสีย่ ง (Hedging) หรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ หารกองทุน (efficient portfolio management)
1) ในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสีย่ งจาก
การที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้ การลดความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี ้ย
(Interest Rate Risk) หรื ออัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนันเพื
้ ่อลดความ
เสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงิ นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ าอาจมีต้นทุนอยูบ่ ้ าง โดยจะทา
ให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
อนึ่ง การทาธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา อัตราดอกเบี ้ย และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตรา
สารที่ ก องทุน ถื อ อยู่ กองทุน ก็ ห มดโอกาสได้ ป ระโยชน์ ดัง กล่า วเช่ น กัน ซึ่ง ถื อ เป็ นต้ น ทุน การเสีย โอกาส
(Opportunity Cost) ของกองทุน
2) ในการเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารกองทุน (efficient portfolio
management) บริ ษัทฯ จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเข้ า ท าธุ ร กรรมดัง กล่ า ว จะเป็ นไปเพื่ อ เพิ่ ม ผลตอบแทนจากการลงทุ น หรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการความเสีย่ งของกองทุน โดยการทาธุรกรรมดังกล่าว อาจเป็ นการเพิ่มความ
เสี่ยงโดยรวมของกองทุน เช่น การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่ มอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสาร
ทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว จะต้ องไม่ทาให้ วตั ถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน
เบี่ยง อาทิ การเพิ่มความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นให้ แก่กองทุนตราสารหนี ้ (Currency Mismatch) หรื อการ
สร้ างภาระผูกผันให้ เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาออปชันที่
ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้ สญ
ั ญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้ าอ้ างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ
เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้การทาธุรกรรมซื ้อขายล่วงหน้ า อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา (Counter
Party Risk) ซึ่งกองทุนจะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะเลือกทาสัญญากับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade เท่านัน้
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ หรื อประกาศใดๆ โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรื อ ประกาศใดๆ โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานของกองทุน
และ/หรื อ ทาให้ กองทุนต้ องเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนอาจต้ องปรับเปลี่ยนอายุดเู รชัน่ เฉลีย่
ของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio Duration) และ/หรื อ การที่กองทุนต้ องขายตราสารก่อนครบกาหนด
และ/หรื อ ยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่ได้ ทาไว้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทาให้ กองทุน
เกิดการขาดทุนเป็ นต้ น
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ตารางสรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
1.
2.
3.
4.

ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade หรื อ เงินฝาก
ธนาคารออมสิน
5. ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
5.1 ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.3 เป็ นตราสารที่อยูใ่ นระบบ organized market หรื อเทียบเท่า
6. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารหนี ้ หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อก
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ
organized market หรื อเทียบเท่า
6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade และอยูใ่ นระบบของ
organized market หรื อเทียบเท่า
6.3 ธุรกรรมที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade ได้ แก่ ธุรกรรมประเภทการซื ้อ
โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์
ซื ้อขาย derivatives (OTC derivatives)
7. ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ1 – 6 (SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1. การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%*
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่
ลงทุนใน benchmark +
5%
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark +
5%

ไม่เกิน 5%
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่
ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ
ที่ลงทุนใน benchmark
+10%
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ประเภททรัพย์ สนิ (ต่ อ)

อัตราส่ วนการลงทุน
(%ของNAV)

อัตราส่ วนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ของนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย
ได้ แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
2. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือ
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP
3. หน่วย CIS ที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย ต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับกองทุนรวม
นี ้ และไม่ทาให้ ความเสีย่ งของกองทุนรวมนี ้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
4. ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo)
5. ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
6. ตราสารดังนี ้ (total SIP)
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
6.2 ตราสาร Non-investment grade/Unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อ
ตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
7. ตราสารที่มีอนั ดับความนาเชื่อถือที่ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออกที่ตากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade/Unrated)
8. ทรัพย์สนิ ดังนี ้
8.1 ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน
8.2 ตราสาร Basel III
8.3 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มี underlying
เป็ น ตราสารตามข้ อ 8.1 – 8.2
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รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่
ในรอบปี บัญชี
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ทุกประเภทรวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ทุกประเภท รวมกันไม่
เกิน 20%
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

(ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่ าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้ นแต่
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คานวณ)
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
เรียกเก็บจริง
โครงการ
ส.ค 59 – ก.ค 60 ส.ค 60 – ก.ค 61
ส.ค 61 – ก.ค 62
ไม่เกิน 1.0000

0.6064

0.6071

0.6071

ไม่เกิน 0.7500

0.4994

0.5000

0.5000

ไม่เกิน 0.1000

0.0321

0.0321

0.0321

ไม่เกิน 0.1000
0.0749
0.0750
ไม่เกิน 0.0500
0.0000
0.0000
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจริ งทังหมด
้
0.6064
0.6071
หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรี ยกเก็บจริงรวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
2. ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนแล้ ว

0.0750
0.0000
0.6071

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน / สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน
(Spread) ทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้ทา
รายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
ส.ค 59 – ก.ค 60

เรียกเก็บจริง
ส.ค 60 – ก.ค 61

เรียกเก็บจริง
ส.ค 61 – ก.ค 62

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 0.25

0.10

0.10

ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000
ต่อหน่วยลงทุน
ลงทุน 1,000 หน่วย
ลงทุ
น 1,000 หน่วย 5 บาท
หน่
ว
ย
1,000
หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียม (คิดค่าธรรมเนียม (คิดค่าธรรมเนียม (คิดค่าธรรมเนี
ยมขันต
้ ่า
ขันต
้ ่า 100 บาท แต่ ขันต
ขันต
้ ่า 100 บาท แต่
้
า
่
100
บาท
100
บาท
แต่
ไ
ม่
เ
กิ
น
ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 1,000 บาท
1,000
บาทต่
อ
ครั
ง
้
)
ต่อครัง้ )
ต่อครัง้ )
บาทต่อครัง้ )

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
375.89%
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread*) ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ เรี ยกเก็บเฉพาะเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ า และจะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่
ขายหลักทรัพย์

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นโดยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกา

สรุ ปข้ อมูลการลงทุน
กองทุ น เปิ ด ทหารไทย ธนไพศาล
รายงานสรุ ป เงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562
กลุ่ ม ของตราสาร
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลั ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิ สาหกิจ
(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็นผู้ออก ผู้รบั รอง ผู้รบั อาวั ล ผู้สลั กหลั ง หรือผู้ค้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับ Investment Grade
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอั นดับต่้ากว่ าอั นดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอั นดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารทุน
(ฉ) เงินฝากธนาคาร
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มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

4,549,290,818.56

21.73%

4,824,187,293.47

23.04%

9,016,817,233.65
0.00

43.06%
0.00%

0.00
2,937,234,238.55

0.00%
14.03%
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กองทุ น เปิ ด ทหารไทย ธนไพศาล
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562
จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

พันธบัตร
อายุ คงเหลื อน้อยกว่ าหนึ่งปี
อายุ คงเหลื อมากกว่ าหนึ่งปี
รวมพันธบัตร
พันธบัตรต่างประเทศ
อายุ คงเหลื อน้อยกว่ าหนึ่งปี
รวมพันธบัตรต่างประเทศ
หุ้นกู้
Rating BBB+
Rating A+
Rating AARating AA(tha)
Rating A+(tha)
Rating A
Rating ARating AA+(tha)
Rating AAA
Rating A-(tha)
รวมหุ้นกู้
หุ้นกู้ธนาคาร
Rating AA+(tha)
Rating A
รวมหุ้นกู้ธนาคาร
หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
Rating AA+(tha)
Rating AAA
รวมหุ้นกู้ตา่ งประเทศ
หุ้นกู้ธนาคาร
Rating AA+(tha)
Rating AAA(tha)
รวมหุ้นกู้ธนาคาร
หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
Rating A
Rating A+
Rating AA+(tha)
Rating AARating Aรวมหุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

4,454,000,000
20,000,000

4,441,139,234.29
20,075,506.80
4,461,214,741.09

21.21%
0.10%
21.31%

87,300,000

88,076,077.47
88,076,077.47

0.42%
0.42%

2,059,000,000
1,600,900,000
1,284,000,000
1,080,800,000
1,000,200,000
756,700,000
340,000,000
335,000,000
130,000,000
15,000,000

2,080,565,237.10
1,628,133,412.11
1,294,778,340.78
1,104,133,865.50
1,040,490,246.44
769,166,167.31
343,196,865.10
336,096,927.35
131,539,999.40
15,107,170.95
8,743,208,232.04

9.94%
7.78%
6.18%
5.27%
4.97%
3.67%
1.64%
1.61%
0.63%
0.07%
41.76%

100
200

-31,703,489.78
-42,155,544.58
-73,859,034.36

-0.15%
-0.20%
-0.35%

231,100,084
42,000,000

231,242,738.92
42,366,262.69
273,609,001.61

1.10%
0.20%
1.30%

300,000,000
183,000,000

308,329,938.00
183,981,515.88
492,311,453.88

1.47%
0.88%
2.35%

1,741,189,526
1,576,050,000
754,062,733

1,744,375,508.89
1,583,335,067.38
755,583,150.71
171,918,535.80
150,522,611.17
4,405,734,873.95

8.33%
7.56%
3.61%
0.82%
0.72%
21.04%

150,414,638

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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จ้ า นวนเงิ น ต้ น และ
จ้ า นวนหุ้ น /หน่ ว ย

เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.
Bank of China
รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ
ทรัพย์ สินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
จ้านวนหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิตอ่ หน่วย

1,561,585,201
1,230,005,663

มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (บาท)

% of NAV

145,107,115.69
145,107,115.69

0.69%
0.69%

1,561,624,600.98
1,230,502,521.88
2,792,127,122.86
38,079,583.17
-425,724,220.98
20,939,884,946.42
1,649,766,270.65
12.6926

7.46%
5.88%
13.34%
0.18%
-2.04%
100.00%

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch
Ratings
AAA(tha)
ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้มี
ความเสีย่ ง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ ว
จะกาหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อค ้าประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)

ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขันนี
้ ้ต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้ อย

A(tha)

ระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระ
หนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า

BBB(tha)

ระดับความน่าเชื่อถือขันปานกลางเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความ
เป็ นไปได้ มากว่าการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอืน่ ที่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
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FitchRatings
F1(tha)

ระดับความสามารถขันสู
้ งสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรื อตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึง่ กาหนดโดย
ฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้จะยอมให้ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือทีม่ ีความเสีย่ ง "น้ อยที่สดุ " เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ กบั ตราสารทางการเงิน
ที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ "+" แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด

F2(tha)

ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่นา่ พอใจเมือ่
เปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตามความเปลีย่ นแปลงในทางลบในระยะสันมากกว่
้
าตราสารที่
ได้ รับการจัดอันดับที่สงู กว่า

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS
Rating
AAA
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่าที่สดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
AA

A

BBB

มีความเสีย่ งตา่ มาก บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่
ในระดับ AAA
มีความเสีย่ งในระดับต่า บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยูใ่ น
ระดับสูงกว่า
มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และ
อาจมีความสามารถในการชาระหนี ้ที่ออ่ นแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS
Rating
T1
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดี
มากและนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี ้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่นผู้ออกตรา
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T2
T3

สารที่ได้ รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่ องหมาย "+" ด้ วยจะได้ รับความคุ้มครองด้ านการผิดนัด
ชาระหนี ้ที่สงู ยิง่ ขึ ้น
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถใน
การชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่นา่ พอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
Rating
Aaa
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of
credit risk.
Aa
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
A

Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.

Baa

Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and
as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's
Rating
P1
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt
obligations.
P2
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt
obligations.
P3
Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term
obligations.
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P
Rating
AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AA
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
A
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.
สัญลักษณ์และคาอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี ้ระยะสันมี
้ อายุต่ากว่า 1 ปี ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P
Rating
A1
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A2
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
A3
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.
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หมายเหตุ
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสาหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ ตอ่ จากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่ องหมาย "+" หรื อ "-" อาจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สาหรับประเทศหนึง่ ๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขันหลั
้ กทังนี
้ ้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ตอ่ ท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรื ออันดับที่ตา่ กว่า "CCC(tha)"
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสณ
ั ลักษณ์ตอ่ ท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก "F1(tha)"
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กองทุ น เปิ ด ทหารไทย ธนไพศาล
รายละเอี ย ดและอั น ดั บ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของตราสาร
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562
ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์
ประเภทหลั ก ทรั พ ย์
1 . พันธบัตร
2 . พันธบัตร
3 . พันธบัตร
4 . พันธบัตร
5 . พันธบัตร
6 . พันธบัตร
7 . พันธบัตร
8 . พันธบัตร
9 . พันธบัตร
10 . พันธบัตร
11 . พันธบัตร
12 . พันธบัตร
13 . พันธบัตร
14 . พันธบัตร
15 . พันธบัตร
16 . พันธบัตร
17 . พันธบัตร
18 . พันธบัตร
19 . พันธบัตร
20 . พันธบัตร
21 . พันธบัตร
22 . พันธบัตร
23 . พันธบัตร
24 . พันธบัตร
25 . พันธบัตรต่างประเทศ
26 . หุ้นกู้
27 . หุ้นกู้
28 . หุ้นกู้
29 . หุ้นกู้
30 . หุ้นกู้
31 . หุ้นกู้
32 . หุ้นกู้
33 . หุ้นกู้
34 . หุ้นกู้
35 . หุ้นกู้
36 . หุ้นกู้
37 . หุ้นกู้
38 . หุ้นกู้
39 . หุ้นกู้
40 . หุ้นกู้
41 . หุ้นกู้
42 . หุ้นกู้
43 . หุ้นกู้
44 . หุ้นกู้
45 . หุ้นกู้
46 . หุ้นกู้
47 . หุ้นกู้
48 . หุ้นกู้
49 . หุ้นกู้
50 . หุ้นกู้
51 . หุ้นกู้
52 . หุ้นกู้
53 . หุ้นกู้
54 . หุ้นกู้
55 . หุ้นกู้
56 . หุ้นกู้
57 . หุ้นกู้
58 . หุ้นกู้
59 . หุ้นกู้
60 . หุ้นกู้

ชื่ อ ผู้ อ อก
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ้ากัด
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
บจ. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. น้า้ ตาลมิตรผล
บจ. เงินติดล้อ
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. เอสพีซีจี
บมจ. เอสพีซีจี

ผู้ รั บ รอง / อาวั ล
/ค้้ าประกั น

วั น ครบก้ า หนด

อั น ดั บ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ

BOT209A
CB19801B
CB19806A
CB19808A
CB19815A
CB19815B
CB19822A
CB19905A
CB19905B
CB19905C
CB19912B
CB19919A
CB19926A
CB19926B
CB19D12A
CB19D26A
CB19N07A
CB19N28A
CB19O03A
CB19O03B
CB19O10A
CB19O17A
CB19O17B
CB19O24A
MOL19NA9
AP217A
AP21DA
AWN235A
BCH22DA
BDMS202A
BDMS222A
BEM225A
BEM229A
BEM249A
BJC199A
BJC219A
BJC239A
BTSC19NA
CENTEL229A
CPF218A
CPFTH207A
CPFTH231A
CPFTH237A
CPFTH245A
HMPRO19OA
HMPRO204A
HMPRO212A
LH204B
LH215A
LH21OA
LH224A
MBTH209A
MINT249A
MPSC199B
NTL19DB
PS19NA
PSH223A
SCC248A
SPCG20DA
SPCG211A

25 ก.ย. 63
1 ส.ค. 62
6 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62
12 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62
7 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
3 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
18 พ.ย. 62
22 ก.ค. 64
25 ธ.ค. 64
11 พ.ค. 66
22 ธ.ค. 65
8 ก.พ. 63
8 ก.พ. 65
9 พ.ค. 65
7 ก.ย. 65
7 ก.ย. 67
7 ก.ย. 62
7 ก.ย. 64
7 ก.ย. 66
10 พ.ย. 62
29 ก.ย. 65
19 ส.ค. 64
15 ก.ค. 63
20 ม.ค. 66
15 ก.ค. 66
24 พ.ค. 67
14 ต.ค. 62
27 เม.ย. 63
16 ก.พ. 64
28 เม.ย. 63
7 พ.ค. 64
5 ต.ค. 64
26 เม.ย. 65
8 ก.ย. 63
27 ก.ย. 67
11 ก.ย. 62
14 ธ.ค. 62
29 พ.ย. 62
28 มี.ค. 65
30 ส.ค. 67
16 ธ.ค. 63
10 ม.ค. 64

GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV
BBB
AAAA+(tha)
AAAAAA
A
A
A+
A+
A+
A-(tha)
A
A+
A+
A+
A+
A+
AAAAAAA+
A+
A+
A+
A
A
A+
AA
A
A+(tha)
A
A

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

มู ล ค่ าหน้ าตั๋ ว
20,000,000
192,000,000
30,000,000
104,000,000
260,000,000
215,000,000
458,000,000
395,000,000
140,000,000
290,000,000
46,000,000
197,000,000
18,000,000
10,000,000
751,000,000
69,000,000
200,000,000
140,000,000
35,000,000
444,000,000
50,000,000
200,000,000
10,000,000
200,000,000
87,300,000
25,000,000
110,000,000
335,000,000
120,000,000
22,000,000
57,000,000
20,000,000
145,000,000
70,000,000
106,500,000
130,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
4,000,000
5,000,000
5,400,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
120,000,000
980,000,000
155,000,000
140,000,000
144,000,000
550,000,000
5,000,000
2,700,000
1,000,000
85,000,000
135,000,000
240,000,000
1,000,200,000
84,000,000
40,000,000

มู ล ค่ าตามราคาตลาด
(บาท)
20,075,506.80
192,000,000.00
29,992,912.63
103,966,004.54
259,825,290.07
214,857,562.93
457,531,501.31
394,339,462.76
139,768,138.06
289,516,942.96
45,909,137.64
196,535,637.44
17,951,937.99
9,973,985.66
746,295,476.00
68,522,575.99
199,075,308.83
139,210,277.26
34,896,100.45
442,678,811.39
49,833,705.61
199,280,863.36
9,964,055.69
199,213,545.72
88,076,077.47
24,946,562.00
112,054,468.90
336,096,927.35
120,858,020.40
22,032,333.18
57,985,897.65
20,318,674.80
147,980,224.15
73,043,098.10
107,551,588.46
133,106,490.40
10,386,848.32
15,107,170.95
15,280,623.00
4,298,234.90
5,030,922.95
5,555,574.46
303,742,584.00
51,179,741.50
50,380,002.00
121,286,656.80
988,317,162.00
156,676,196.35
140,535,918.60
148,425,845.76
560,632,204.00
5,042,037.65
2,787,461.94
1,011,262.41
85,337,813.80
135,318,315.15
243,444,086.40
1,040,490,246.44
85,844,214.12
40,107,432.00
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ชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์
ประเภทหลั ก ทรั พ ย์
61 . หุ้นกู้
62 . หุ้นกู้
63 . หุ้นกู้
64 . หุ้นกู้
65 . หุ้นกู้
66 . หุ้นกู้
67 . หุ้นกู้
68 . หุ้นกู้
69 . หุ้นกู้
70 . หุ้นกู้
71 . หุ้นกู้
72 . หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
73 . หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
74 . หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
75 . หุ้นกู้ตา่ งประเทศ
76 . หุ้นกู้ธนาคาร
77 . หุ้นกู้ธนาคาร
78 . หุ้นกู้ธนาคาร
79 . หุ้นกู้ธนาคาร
80 . หุ้นกู้ธนาคาร
81 . หุ้นกู้ธนาคาร
82 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
83 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
84 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
85 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
86 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
87 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
88 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
89 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
90 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
91 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
92 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
93 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
94 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
95 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
96 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
97 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
98 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
99 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
100 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
101 . หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ
102 . เงินฝากธนาคาร
103 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
104 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
105 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
106 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ
107 . เงินฝากธนาคารต่างประเทศ

ชื่ อ ผู้ อ อก

ผู้ รั บ รอง / อาวั ล
/ค้้ าประกั น

วั น ครบก้ า หนด

TBEV213B
TBEV233A
TBEV253A
TLT211A
TLT24OA
TRUE212A
TRUE22NA
TTW232A
TUC203A
TUC218A
TUC21DA
KNM21NA9
PTGC198A
PTGC198B
PTGC198D
BAY203A
BAY20NA
BAY211A
BAY217A
BAY27NB
KTB27NA
BCOM198B
ENBD198C
ENBD198F
ENBD198H
ENBD19OK
KEHN198C
OCBC198A
SCB198E
SCB198F
SCB198G
SCB198I
SCB198J
SCB198K
SCB198L
SCB198M
SCB198N
SOGE198B
SOGE198G
SOGE199H
SOGE199J
KBANK
BOC198D
BOC198N
BOC198R
BOC199P
ICBC199F

22 มี.ค. 64
22 มี.ค. 66
22 มี.ค. 68
8 ม.ค. 64
31 ต.ค. 67
25 ก.พ. 64
10 พ.ย. 65
1 ก.พ. 66
27 มี.ค. 63
2 ส.ค. 64
2 ธ.ค. 64
18 พ.ย. 64
19 ก.ย. 65
19 ก.ย. 65
19 ก.ย. 65
29 มี.ค. 63
3 พ.ย. 63
26 ม.ค. 64
12 ก.ค. 64
17 พ.ย. 70
23 พ.ย. 70
3 ต.ค. 67
6 ก.พ. 63
18 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63
11 เม.ย. 65
18 ต.ค. 64
15 ต.ค. 67
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
16 พ.ค. 66
1 ก.พ. 71
18 ก.พ. 71
26 พ.ย. 70
21 ธ.ค. 70

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ทีทีดบั บลิว
บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
KNM Group BHD
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Bank of Communications Co., Ltd.
Emirates NBD
Emirates NBD
Emirates NBD
Emirates NBD
KEB Hana Bank
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
Societe Generale
Societe Generale
Societe Generale
Societe Generale
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
Bank of China
Bank of China
Bank of China
Bank of China
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

3 พ.ย. 63
5 ต.ค. 63
6 พ.ย. 62
23 ธ.ค. 62
30 เม.ย. 64

อั น ดั บ ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ
AA(tha)
AA(tha)
AA(tha)
AAA
AAA
BBB+
AAABBB+
BBB+
BBB+
AAA
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
A
A+
A+
A+
A+
AAAAA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
A
A
A
A
AA(tha)
A
A
A
A
A

มู ล ค่ าหน้ าตั๋ ว
30,000,000
90,800,000
960,000,000
50,000,000
80,000,000
500,000,000
300,000,000
55,000,000
1,000,000,000
59,000,000
200,000,000
42,000,000
31,660,917
95,000,159
104,439,008
33,000,000
7,000,000
116,000,000
7,000,000
20,000,000
300,000,000
309,268,242
320,250,000
317,400,000
476,100,000
462,300,000
150,414,638
171,806,412
90,062,079
60,967,839
153,283,716
148,336,931
31,469,337
60,197,551
89,411,162
59,613,875
60,720,243
486,665,574
333,046,400
330,487,755
281,721,556
312,622,030
400,641,867
200,818,022
315,923,745
1,561,585,201

มู ล ค่ าตามราคาตลาด
(บาท)
30,801,691.20
92,563,812.70
980,768,361.60
50,139,937.00
81,400,062.40
506,736,430.00
306,946,374.77
54,776,289.15
1,004,612,210.00
59,269,740.33
203,000,482.00
42,366,262.69
31,680,457.24
95,058,612.09
104,503,669.59
33,333,287.79
7,028,260.89
116,145,816.64
7,046,161.36
20,427,989.20
308,329,938.00
309,993,996.01
322,436,096.12
319,148,828.78
478,722,539.84
463,027,602.64
150,522,611.17
171,918,535.80
90,179,085.88
61,187,375.80
153,442,556.84
148,551,928.02
31,600,662.12
60,441,610.50
89,535,542.16
59,696,722.17
60,947,667.22
487,854,466.75
334,437,428.98
330,442,636.64
281,646,980.51
145,107,115.69
312,955,118.44
400,698,729.16
200,869,576.56
315,979,097.72
1,561,624,600.98
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ผลการด้ าเนิ น งานระหว่ างงวดปี ข องกองทุ น โดยสรุ ป และข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ
งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่

31 ก.ค. 62

31 ก.ค. 61

31 ก.ค. 60

29 ก.ค. 59

31 ก.ค. 58

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)

12.4205

12.2296

11.9263

11.7085

11.3157

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)

12.6926

12.4205

12.2296

11.9263

11.7085

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี

+2.19%

+1.56%

+2.53%

+1.87%

+3.47%

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี

+2.49%

+1.73%

+2.19%

+2.01%

+3.47%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)

24,756

10,555

11,403

17,488

12,591

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)

20,940

24,756

10,555

11,403

17,488

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)

21,087

18,908

9,445

16,057

15,602

มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)

-4,272

+13,998

-1,082

-6,372

+4,395

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)

0.29%

0.26%

0.32%

0.38%

0.37%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
TMBBF

Benchmark 1 Return

35.00%

30.54%

30.00%

26.92%
25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2-Apr-10

ผลการด้ าเนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ทหารไทยธนไพศาล ณ วั น ที่

31-Jul-19

31 กรกฎาคม 2562
ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น ย้ อ นหลั ง 1 ปี ย้ อ นหลั ง 3 ปี ตั้ ง แต่จั ด ตั้ ง กองทุ น

ร้ อ ยละต่อ ปี
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล

(30 เม.ย. 62)

(31 ม.ค. 62)

+0.89%

+1.38%
+1.27%

เกณฑ์มาตรฐาน **

(31 ก.ค. 61) (29 ก.ค. 59)
+2.19%
+2.49%

+0.79%
หมายเหตุ : การวัดผลการด้าเนินงานของกองทุนได้จัดท้าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการด้าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

+2.09%
+2.14%

(1 เม.ย. 53)
+2.59%
+2.90%

ทั้งนี้ผลการด้าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด้าเนินงานในอนาคต
ท้าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Note:

** กองทุนจะใช้ Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%)และ TBMA Short-term Government Bond Index (10%) และ Corporate Zero Rate Return Index
(BBB) 3-year (10%) และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสาหรับระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ปรับด้วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บวกด้วย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (20%) เป็นตั วชี้วัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
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ข้ อมูลที่น่าสนใจ (เพิ่มเติม)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคล ได้ ที่ website ของ บลจ.ที่ https:// www.tmbameastspring.com)
2. ท่ านสามารถซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ด้ อย่ างไร
การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียวผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับ
รายละเอียดของกรมธรรม์ได้ ที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด(มหาชน) โทร. 0-2632-6000 โทรสาร 0-2632-2415
E-mail: iService@fwd.co.th
3. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิท่ แี ตกต่ างจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนปกติท่ ซี อื ้
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ างเดียวอย่ างไร
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสทิ ธิ ตา่ งๆที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไปที่ซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว เช่น
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ให้ มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่าง
กองทุนใดภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัย จากบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการทา
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษัทประกันชีวิต และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดย
บริ ษัทประกันชีวิต จะเป็ นผู้ดาเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลรายละเอียดโครงการจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต(ถ้ ามี)ที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
5. สิทธิในการได้ รับทราบจากบริ ษัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริ ษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริ ษัทประกันชีวิตนัน้
6. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทประกันชีวิต รวมทังชื
้ ่อ ที่
อยู่ และเลขประจาตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
7. สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคาแนะนาเพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
8. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม
หรื อการรวมกองทุนรวม เป็ นต้ น จากบริ ษัทประกันชีวิต
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9. สิทธิ ในการได้ รับทราบข้ อมูล จากบริ ษัทประกันชี วิต เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อ
ผลตอบแทนที่ตวั แทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้ รับจากการซื ้อกรมธรรม์ รวมทังการซื
้
้อหรื อขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
10. เงื่อนไขหรื อสิทธิ ในการรับบริ การจากบริ ษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจไม่เท่าเทียม
และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป เช่นสิทธิในการรับสมุดรับรองสิทธิ บัตรกองทุน ของบริ ษัทจัดการ และ การ
ได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ ากว่าได้ รั บจากบริ ษัทจัดการโดยตรง รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิตจะไม่สามารถทารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริ ษัทจัดการ นอกเหนือจากการทารายการผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิตที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทประกันชีวติ จะ
ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการรวบรวม และส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
ไปยัง บริ ษั ท จัด การในนามของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต โดยไม่ เ ปิ ดเผยชื่ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน (Omnibus
Account) และจะเป็ น ผู้ติดต่อในการยืนยันรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื ้อ และชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธีการที่
บริ ษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งกาหนด
11. นอกจากนี ้ สิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อกาหนดของบริ ษัทประกันชีวิตที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ ผ่านบริ ษัทประกันชีวติ แต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ต้ องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม
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คาเตือนและข้ อแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย
จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงิ นหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด”
“ผู้ล งทุน ควรตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ผู้ข ายหน่ ว ยลงทุน เป็ นบุค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื อ้ ขาย
ล่ว งหน้ า และผู้ล งทุน ควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง”
“บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกั นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่บริษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ”
“ผู้ล งทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่ อาจมี ผลต่อการตัด สินใจลงทุน เช่น การทาธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
(connected person) เป็ นต้ น ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดย
ผ่า นเครื อ ข่า ย Internet ของส านัก งานส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(http://www.sec.or.th)”
“บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัททราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ ”
“ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
“การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนรวมหรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน”
้
วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้ อมูลไว้ ในหนังสือชี ้ชวน 19 มีนาคม 2563

หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม(Q&A)กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล

51

